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ATA Nº 06/2016 DA REUNIÃO DO COLEGIADO/
COMISSÃO DE GESTÃO/PPGMV
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Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas

6

e trinta minutos, no Anfiteatro Prof. João Francisco Coelho de Oliveira no Hospital

7

Veterinário da Universidade Federal de Santa Maria, reuniu-se em caráter ordinário o
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Colegiado/Comissão de Gestão do Programa de Pós-Graduação em Medicina

9

Veterinária. Compareceram os seguintes membros: professores Fernanda Silveira
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Flores Vogel (coordenadora), Glaucia Denise Kommers, Alfredo Quites

11

Antoniazzi, Carlos Augusto Rigon Rossi, Eduardo Furtado Flores, Maurício

12

Veloso Brun, os representantes discentes Thirssa Helena Grando (doutorado),

13

Rômulo Oliveira Fernandes da Silva (mestrado) e Maria Moro da Rosa (Secretária

14

do PPGMV). O primeiro assunto da pauta foi a leitura e aprovação da Ata 05/2016. No

15

segundo ponto foi analisado e aprovado o relatório de atividades posdoc de Luciana

16

Dalla Rosa. No terceiro item foi comentado sobre a abertura de vagas para o edital de

17

seleção 2017. Ficou definido que será mantida a oferta de dez segundas vagas sem
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bolsa de doutorado ou mestrado, com disponibilidade iniciando pelos primeiros

19

colocados no ranking, respeitando as duas defesas de mestrado ou doutorado. Como

20

nos anos anteriores, a possibilidade de segunda vaga não será facultada aos docentes

21

colaboradores. No quarto assunto da pauta foi retomada a Normativa 03, sobre o

22

índice de trabalhos publicados que o Programa está classificando conforme o Qualis

23

da CAPES e aceitando no máximo até B3 para computar no ranking. Houve uma

24

discussão a respeito da utilização do fator de impacto. No entanto, os membros do

25

colegiado não chegaram a uma conclusão e o assunto será retomado nas próximas

26

reuniões do colegiado. Nas comunicações gerais, a professora Fernanda colocou a

27

importância para o Programa de os alunos defenderem a dissertação ou tese até

28

dezembro do ano corrente. Também foi comentado sobre a distribuição de bolsas no

29

próximo ano e foi sugerido que a bolsa dependa oitenta por cento do currículo do

30

orientador e vinte por cento do currículo do aluno, baseado nos artigos publicados.

31

Isso será discutido nas próximas reuniões. Nada a mais havendo a ser tratado, esta

32

reunião foi encerrada, e eu, Maria Moro da Rosa, secretária do PPGMV, lavrei a

33

presente ATA, a qual vai assinada por mim e pelos demais membros presentes.
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3

Glaucia Denise Kommers

Alfredo Quites Antoniazzi

Carlos Augusto Rigon Rossi

Eduardo Furtado Flores

Maurício Veloso Brun

Thirssa Helena Grando

Rômulo Oliveira Fernandes da Silva

Maria Moro da Rosa

